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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 155 

Justerandes sign 

SN § 120 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

Godkännande av dagordning 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

Ett extra ärenden tillkommer, ärende gällandeAvtal Utväg Skaraborg. 
Socialnämnden godkänner sedan dagordningen enligt protokollets 
innehållsförteckning ovan. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 157 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

SN § 122 Reviderad riktlinje för handläggning och dokumentation av 
barn- och ungdomsärenden 

Dnr 2016-16 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till reviderad riktlinje 
för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden. 

Bilaga l O Riktlinje för handläggning och dokumentation av barn - och 
ungdomsärenden 

Sammanfattning 
Redaktionella förändringar har skett i dokumentet, bland annat saknades några 
hänvisningar till socialstyrelsens föreskrifter i den tidigare beslutade rutinen 
(se sidan 6 i bilaga l, SN protoko1114, 2016-02-03). Innehållsförteckningen 
har justerats så att den överensstämmer med rubrikerna i dokumentet och 
texten har fått en annan formatering som nu överensstämmer med kommunens 
grafiska profil. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, individ- och familjeomsorgen, 2016-11-29 
Protokoll socialnämnden§ 14, 2016-02-03 

Beslutet ska sändas till 
Individ- och familjeomsorgen 
Integrationsenheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 158 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

SN § 123 

Dnr 2016-80 

Budgetuppfoljning tredje kvartalet 2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna kvartalsrapport och prognos. 

Sammanfattning 
Prognosen för helår 2016 visar ett överskott på l 000 tkr. 

Väsentliga orsaker till budgetavvikelser: 

Insatser enligt LSS - 4 600 tkr på grund av placering av barn i familjehem, 
köpt plats av korttidstillsyn, korttidsvistelse och utökning av assistans ärenden 
som inte finns i budget. 

Insatser enligt LASS -2 l 00 tkr. 
Brukare som behandlas på korttid med LASS-personal dygnet runt pågår 
fortfarande. Inga intäkter från försäkringskassan. 

Individ och familjeomsorg +l 300 tkr då det är färre placeringar på HVB. 

Försörjningsstöd + 900 tkr beroende på färre antal klienter. 

Hemvård+ 2 700 då beviljade timmar är lägre än budget. 

Integration+ 3000 då våra egna HVB är billigare än intäkten från 
Migrationsverket Viss dubbelbeläggning har förekommit i början av året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, controller Kristina Lundkvist, 2016-11-15 
Budgetuppföljning oktober 2016, controller Kristina Lundkvist, 2016-11-15 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 159 

Justerandes sign 

Lfi 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

SN § 124 Budget och verksamhetsplan SN 2017 

Dnr 2016-167 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner budget får 2017 inklus i ve volymökningar 

och -minskningar samt nytillkomna verksamheter och tjänster. 

Bilaga 11 Volymförändringar socialnämndens budget 2017 

2. Socialnämnden godkänner budget och verksamhetsplan inklusive 
styrkort får socialnämnden får 20 l 7. 

Bilaga 12 Budget och verksamhetsplan 2017 Socialnämnden 

Notering 
Centerpartiet och Liberalerna deltar inte i beslutet. 

Bilaga 13 Notering budgetbeslut, Centerpartiet och Liberalerna 

Sammanfattning 
Efter beslut i kommunfullmäktige den 31 oktober ska socialnämnden tilldelas 
ett kommunbidrag på 132 404 miljoner kronor får 2017. Då uppräkning av 
löner, intäkter och andra kostnader enligt direktiv är genomfOrt finns ett 
underskott på 367 tkr i grundbudgeten. Volymökningar och- minskningar 
motsvarande ca 6,67 mnkr är inlagda i tjänstemannafårslaget I summan ingår 
öppnande av nytt LSS boende på strömmen from l april, andra LSS insatser, 
utökning av tjänster inom IFO och LSS-handläggning samt barn- och 
ungdomssamordnare. Volymminskning av LASS-ärende samt inom 
hemvården. 

Utöver kommunbidraget på ca 132,4 mnkr tillkommer en tillfällig 
ramutökning på ca 2 mnkr får upplösning av bufferten som verksamheten får 
ensamkommande flyktingbarn genererat mellan åren 2012-2014. Kvar i 
bufferten finns ca 500 tkr att fårbruka 2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 275,2016-11-16 
Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra P eters, 2016-11-08 

Beslutet ska sändas till 
KommunledningsfOrvaltningen 
Enhetschefer socialförvaltningen 

tdmgsbcs!yrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 160 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

SN § 125 Matportionspriser 2017 

Dnr 2016-182 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att höja matportionspriser from 2017-01-01 enligt 
följande nivåer: 

Kostnad per portion som faktureras socialförvaltningen from 20 l 7-01-0 l. 
Priserna är i kr och momsfria. 

Frukost 
Lunch/middag 
(Lunch utan dessert 
Mellanmål/övrigt 
Kvällsmål 

Dagsportion 

% av dagsportion 
20% 
40% 

15% 
25% 

27:14 
54:30 
48:43) 
20:35 
33:94 

135:77 

Socialförvaltningen pris till kunder höjs med motsvarande procentsats. 

Frukost 20% 27 
Lunch/middag 40% 55 
(Lunch utan dessert 48) 
Mellanmål/övrigt 15% 20 
Kvällsmål 25% 34 

Dagsportion 136kr 

136 kr/dygn* 30 dygn= 4 080 kr/månad (2016 års pris är 3 990) 

Sammanfattning 
Till år 2017 avser kommunstyrelsens kostenhet att höja matportionspriserna 
som de fakturerar socialförvaltningen med 2,3% jämfört med 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra P eters, 2016-11-30 

Beslutet ska sändas till 
Avgiftshandläggare 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

SN § 126 Avtal Utväg Skaraborg 

Dnr 2016-184 

Socialnämndens beslut 

Sida 161 

Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att underteckna det nya 
avtalsförslaget om Utväg Skaraborg. 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal som kommunerna i skaraborg har med Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden löper ut 2016-12-31. Ett nytt avtalsförslag har tagits fram 
som respektive samarbetskommun ska godkänna och underteckna. Det nya 
avtalet börjar gälla 2017-01-01 och gäller i två år. Den nya avgiften för 
samarbetet är l O kr/invånare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra P eters, 2016-12-02 
Avtal Utväg Skaraborg, 2016-12-02 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef IFO 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

SN § 127 

Dnr 3/2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 

Justerandes sign Utdraw;hcstyrkHndo.: 

Sida 162 



Karlsborgs kommun 

SN § 128 

Dnr 72/2016 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

Inkomna meddelanden delges ledamöterna. 

J usrcrnndcs sign tdrag~bestyrkandc 

Sida 163 



Karlsborgs kommun 

SN § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Social nä m n den 

Sam manträdesdatum: 
2016-12-07 

Personalfrågor 

SocialchefSandra Peters informerar om aktuella personalfrågor. 

Justcmndc ~ign Utdragsbestyrkande 

Sida 164 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 165 

Justerandes sign 

SN § 130 Information 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-12-07 

Verksamhetscontroller Kristina Lundkvist informerar om: 

statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I november 
månad år 2016 beviljades 2 911 timmar vilket är något lägre än i oktober då 
3 184 timmar beviljades. Antal vårdtagare i november var 117 stycken. 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista november uppgick till cirka 215 000 kronor, vilket är 
under budget för perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista november år 2016 stod tre personer i kö till särskilt boende, 
demensenheten och två personer stod i kö till särskilt boende, somatikenheten. 
Det var ingen kö till korttiden. Däremot har det varit 30 tomma rumsdygn på 
särskilt boende somatik och åtta tomma rumsdygn på korttiden under 
november månad. 

Ekonomisk status för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista november 2016 visar på ett överskott på drygt 3,5 
miljoner kronor. 

Socialchef Sandra Peters informerar om: 

Migrationsverkets avveckling av externa asylboenden 
Asylboendet på Unnebo i Ondenäs avvecklas senast under maj 2017 och 
asylboendet Wettem i Karlsborg avvecklas senast under september 2017. 

Socialnämndens ordförande Leif Andersson (S) informerar om: 

Personalsituationen på Karlsborgsbostäder 

Utdragsbestyrkande 


